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Abstract

The purpose of this study was to investigate secondary students’ mental models of chemical bonding.
The subjects were 211 secondary students, selected by purposive sampling from five public secondary schools.
Students’ mental models of chemical bonding were elicited by using a chemical bonding mental models
questionnaire (CBMMQ). The CBMMQ consisted of 10 items covering three main topics of chemical bonding:
the ionic bonding, the covalent bonding and the metallic bonding, in which items included open-ended questions
with drawing and explanations. Data were analyzed inductively to identify patterns and categories based on
the work of Chi and Roscoe (2002). The research findings indicate that the majority of students hold flawed
mental models of the three main topics, particularly in the sub-topics of chemical bonding: structure of ionic
compounds, conductivity of ionic compounds, intermolecular forces, conductivity of macromolecular structures
and metallic bond formation. The students used their everyday-life experiences to explain chemical bonding
and their properties. The research findings suggest that chemistry teachers should provide learning activities
which help students to construct, test and evaluate their mental models so that students would understand
scientific models.
Keywords: chemical bonding, mental model, secondary student
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพือ่ ศึกษาแบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 4
จ�ำนวน 211 คน จากโรงเรียนรัฐบาล 5 แห่ง โดยการเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัด
แบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะเคมีซงึ ่ เป็ นข้อค�ำถามปลายเปิดทีใ่ ห้วาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตุผล
ประกอบ จ�ำนวน 10 ข้อ โดยครอบคลุม 3 หัวข้อหลักในเรือ่ งพันธะเคมี ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโคเวเลนต์ และ
พันธะโลหะ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการอ่านค�ำตอบอย่างละเอียดแล้วตีความเพือ่ หารูปแบบและประเด็นของค�ำตอบ
จากนัน้ น�ำรูปแบบของค�ำตอบทีไ่ ด้มาจัดกลุม่ ตามแนวคิดของ Chi และ Roscoe (2002) ผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่มแี บบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้องตามแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ในทัง้ 3 หัวข้อหลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ คือ โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การน�ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก แรงยึดเหนีย่ ว
ระหว่างโมเลกุล การน�ำไฟฟ้าของสารโครงผลึกร่างตาข่าย และการเกิดพันธะโลหะ นอกจากนัน้ ยังพบว่า นักเรียน
ได้น�ำเอาประสบการณ์หรือค�ำอธิบายในชีวติ ประจ�ำวันมาใช้อธิบายพันธะเคมีและสมบัตขิ องสาร จากผลการวิจยั ได้
ข้อเสนอแนะว่าครูเคมีควรจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีช่ ว่ ยให้นกั เรียนได้สร้าง ทดสอบ และประเมินแบบจ�ำลอง
ความคิดของตนเองซึง่ จะท�ำให้นกั เรียนเข้าใจแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์มากขึน้
ค�ำส�ำคัญ: นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา, แบบจ�ำลองความคิด, พันธะเคมี
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บทน�ำ
เคมีเป็นวิชาทีเ่ นือ้ หาส่วนใหญ่มคี วามเป็นนามธรรม
เนื่องจากเป็ นวิชาที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสมบัตขิ องสารและ
การเปลีย่ นแปลงของสารทัง้ ในระดับอะตอมหรือโมเลกุล
ซึง่ ไม่สามารถมองเห็นจึงท�ำให้ยากต่อการท�ำความเข้าใจ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออธิบายปรากฏการณ์ ทางเคมี
นักเคมีมกั จะอธิบายการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของสาร
ใน 3 ระดับ (Johnstone, 1993) ด้วยกัน กล่าวคือ ระดับ
มหภาค (Macroscopic level) เป็ นปรากฏการณ์ทเ่ี กิด
ขึน้ จริงและสังเกตเห็นได้ เช่น การน� ำไฟฟ้าของลวด
ทองแดง ระดับจุลภาค (Sub-microscopic level) เป็ น
ปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึ้นจริงแต่ไม่สามารถมองเห็นได้
เนื่องจากจะกล่าวถึงอิเล็กตรอน โมเลกุล และอะตอม เช่น
การอธิบายว่าการน� ำไฟฟ้าของลวดทองแดงเกิดจาก
การเคลื่อ นที่ข องอิเ ล็ก ตรอน และระดับ สัญ ลัก ษณ์
(Symbolic level) เป็ นสิง่ ทีใ่ ช้แทนปรากฏการณ์ทางเคมี
เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างระดับมหภาคกับระดับจุลภาคซึง่ มี
อยูห่ ลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น การน�ำแบบจ�ำลองทะเล
อิเล็กตรอน (Electron sea model) มาใช้อธิบายการน�ำ
ไฟฟ้าของลวดทองแดง หรือการเขียนสูตรลิวอิสเพื่อ
อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุลของไอโอดีน
ดังนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ เคมีเป็ นสาขาวิชาทีต่ อ้ งอธิบาย
และท�ำความเข้าใจในหลายระดับ ฉะนัน้ เพือ่ สือ่ ความหมาย
ของปรากฏการณ์ทางเคมีทเ่ี กิดขึน้ นักเคมีจงึ มักจะใช้และ
สร้างแบบจ�ำลองขึน้ มาเพือ่ อธิบายข้อมูล ท�ำนายเหตุการณ์
และช่ว ยสร้า งความเข้า ใจเกี่ย วกับ การเปลี่ย นแปลง
ทางเคมี (Justi and Gilbert, 2002) โดยนักเคมีจะใช้
แบบจ�ำลองเป็ นตัวแทนของความคิดหรือโครงสร้างทาง
ความคิดทีอ่ ยูภ่ ายในสมองของตนซึง่ จะมีลกั ษณะเฉพาะตัว
หรือทีเ่ รียกว่า แบบจ�ำลองความคิด (Mental models)
นันเอง
่
(Norman, 1983; Greca and Moreira, 2000)
แบบจ�ำลองความคิดทีน่ กั เคมีหรือวิทยาศาสตร์สร้างขึน้
จะแสดงออกมาภายนอกให้บุคคลอื่นรับรู้ได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น วัตถุ หรือสิง่ ของที่เป็ นรูปธรรม ค�ำพูด
สัญลักษณ์ ภาพ หรือลักษณะท่าทางซึง่ เราเรียกสิง่ เหล่านี้
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ว่ า แบบจ� ำ ลองที่แ สดงออก (Expressed models)
(Gilbert, 2005) ถ้าหากแบบจ�ำลองความคิดทีน่ ักเคมี
หรือวิทยาศาสตร์แสดงออกมานี้ได้ผา่ นการทดลองหรือ
ตรวจสอบจนเป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ใน
ั บนั จะท�ำให้แบบจ�ำลองความคิดนี้พฒั นาไปเป็นแบบ
ปจจุ
จ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ (Scientific models) ซึง่ เป็ น
ตัวแทนของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ กระบวนการ หรือ
ระบบความคิดทีม่ คี วามถูกต้อง แม่นย�ำ และสมบูรณ์
(Gilbert, Boulter and Elmer, 2000)
การจัดการเรียนรูใ้ นรายวิชาเคมีมเี ป้าหมายหนึ่งที่
ส�ำคัญก็คอื มุ่งให้นักเรียนสามารถคิดได้อย่างนักเคมี
หรือนักวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ให้นกั เรียนเข้าใจแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ กล่าวคือ มีแบบจ�ำลอง
ความคิด สอดคล้อ งกับ แบบจ�ำ ลองทางวิท ยาศาสตร์
สร้างและใช้แบบจ�ำลองเพือ่ ท�ำนายหรืออธิบายเหตุการณ์
และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนเข้าใจธรรมชาติ
ของแบบจ�ำลอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี [สสวท.], 2546 ) อัน เป็ น แนวทางที่
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ (Coll, France and Taylor, 2005) ดังนัน้
การเข้าใจแบบจ�ำลองความคิดของนักเรียนจึงเป็ นสิง่
ทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึง
ความเข้าใจของนักเรียนในการอธิบายการเปลีย่ นแปลง
ของสารเชือ่ มโยงกันในทัง้ 3 ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในระดับ จุ ล ภาคซึ่ง ไม่ส ามารถมองเห็น ด้ว ยตาเปล่ า
โดยนักเรียนจะต้องสร้างแบบจ�ำลองความคิดของตนเอง
ขึน้ มาและพยายามทีจ่ ะใช้แบบจ�ำลองความคิดทีต่ นสร้าง
ขึน้ มานี้เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละท�ำความเข้าใจปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ซง่ึ นักเรียนพบในระหว่างทีเ่ รียนหรือ
ในชีวติ ประจ�ำวัน (Duit, 1991; Chittleborough, Treagust,
Mamiala and Mocerino, 2005) แต่อย่างไรก็ตาม
Hinton and Nakhleh (1999) รายงานว่า การอธิบายเพือ่
เชือ่ มโยงในทัง้ 3 ระดับ เข้าด้วยกันและการเปลีย่ นจาก
ระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งนัน้ เป็ นสิง่ ที่ยากส�ำหรับ
นักเรียน นอกจากนัน้ ยังมีรายงานการวิจยั จ�ำนวนมาก
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ทีบ่ ง่ ชีว้ า่ นักเรียนมีความเข้าใจแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ 2003b) และยังพบว่านักเรียนมักจะน�ำแบบจ�ำลองความคิด
ไม่ถูกต้อง เช่น นักเรียนเข้าใจว่าโครงสร้างอะตอมมี ในระดับ พื้น ฐานมาใช้อ ธิบ ายพัน ธะเคมี (Coll and
ลักษณะเช่นเดียวกับแบบจ�ำลองลูกพลาสติก (Ball-and- Treagust, 2003b) นักเรียนไม่เข้าใจขอบเขตและข้อจ�ำกัด
stick models) (Harrison and Treagust, 1996) และใช้ ของแบบจ�ำลอง (Taber and Coll, 2002)
แบบจ�ำลองความคิดไม่สอดคล้องกับแบบจ�ำลองทาง
จากข้อค้นพบของงานวิจยั ข้างต้น เป็ นหลักฐาน
วิทยาศาสตร์ เช่น นักเรียนพยายามใช้กฎออกเตตอธิบาย อย่างหนึ่งทีบ่ ่งชีว้ า่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
การเกิดพันธะในอะลูมเิ นียม (Coll and Treagust, 2003b) เรือ่ งพันธะเคมีทผ่ี า่ นมายังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร
พันธะเคมีเป็ นเนื้อหาหนึ่งทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่ จึงท�ำให้นกั เรียนส่วนใหญ่ยงั ประสบปญั หาในการเรียน
ในวิชาเคมี เนื่องจากเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญของการเรียนเคมี เรือ่ งนี้อยูม่ าก ดังนัน้ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูผสู้ อนวิชา
ในเนื้อหาเรือ่ งอืน่ ๆ ยกตัวอย่างเช่น สมดุลเคมี กรดเบส เคมีจึง สนใจที่อ อกแบบกิจ กรรมการเรีย นการสอน
และเคมีอนิ ทรีย์ ดังนัน้ ในหลายประเทศจึงได้มกี ารบรรจุ เพื่อพัฒนาแบบจ�ำลองความคิดของนักเรียนในเรื่องนี้
เนื้อหาพันธะเคมีไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทงั ้ ในระดับ ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวจ�ำเป็ น
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (Taber and Coll, 2002) ใน อย่ า งยิ่ง ที่จ ะต้ อ งทราบข้อ มู ล เกี่ย วกับ แบบจ� ำ ลอง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ความคิดของนักเรียนในเรื่องนี้ก่อน ประกอบกับยังไม่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับแบบจ�ำลองความคิดของ
ได้บรรจุเนื้อหาพันธะเคมีไว้เป็ นเรื่องหนึ่งในสาระที่ 3 นักเรียนในวิชาเคมีในบริบทของประเทศไทยงานวิจยั นี้
สารและสมบัตขิ องสาร (สสวท., 2546) เนื้อหาเรือ่ งพันธะ จึงมุง่ ทีจ่ ะส�ำรวจแบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะเคมีของ
เคมีมลี กั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่างจากเนื้อหาอื่นๆ ในวิชา นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาใช้เป็น
เคมี กล่าวคือ มีการใช้แบบจ�ำลองในหลายประเภทด้วยกัน แนวทางในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียน
เช่น แบบจ�ำลองทีเ่ ป็นรูปธรรม (Concrete models) หรือ การสอนให้นักเรียนมีแบบจ�ำลองความคิดทีส่ อดคล้อง
แบบจ�ำลองการอุปมาอุปไมย (Analogies models) กับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
เพือ่ แทนปรากฏการณ์ทไ่ี ม่สามารถสังเกตเห็นได้ (Taber
and Coll, 2002 ) เช่ น การเคลื่อ นที่ข องไอออนใน วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
สารละลายไอออนิกในขณะทีน่ �ำไฟฟ้า โดยนักเรียนควร
เพือ่ ศึกษาแบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะเคมีของ
พัฒนาความเข้าใจทีเ่ กีย่ วกับแบบจ�ำลองเหล่านี้ รวมทัง้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ตีความหมายสิง่ ทีใ่ ช้เป็นตัวแทนของพันธะเคมีในหลายๆ
ชนิดด้วยกัน ยกตัวอย่าง เช่น สูตรเคมี แผนภาพ หรือ ขอบเขตของการวิ จยั
แบบจ�ำลองลูกพลาสติก อย่างไรก็ตาม มีรายงานการวิจยั
1. กลุม่ ทีศ่ กึ ษาได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ในอดีตทีผ่ า่ นมาเป็นจ�ำนวนมากทีแ่ สดงให้เห็นว่านักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 211 คน จากโรงเรียน
มีแนวคิดคลาดเคลื่อน และมีแบบจ�ำลองความคิดไม่ มัธยมศึกษาของรัฐบาล 5 แห่ง ในจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
สอดคล้องกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่าง และอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
เช่น ในเรือ่ งพันธะไออนิก (Coll and Treagust, 2003a)
2. เนื้อหาทีน่ �ำมาศึกษาแบบจ�ำลองความคิดเรือ่ ง
พันธะโคเวเลนต์ (Coll and Treagust, 2001) แรงยึดเหนีย่ ว พันธะเคมีประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย ได้แก่ การเกิด
ระหว่างโมเลกุล (Schmidt, Kaufmaun and Treagust, พันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การน�ำ
2009) พันธะโลหะ (Taber, 2003; Coll and Treagust, ไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์
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แบบจ�ำลองความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน...
ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ

รูปร่างโมเลกุล สภาพขัว้ ของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยว ประกอบกัน รวมทัง้ สิน้ 10 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาเรือ่ ง
ระหว่างโมเลกุล การน�ำไฟฟ้าของสาร โครงผลึกร่างตาข่าย พันธะเคมีใน 3 หัวข้อหลัก คือ พันธะไอออนิก พันธะ
การเกิดพันธะโลหะ และการน�ำไฟฟ้าของโลหะ
โคเวเลนต์ และพันธะโลหะ ซึง่ ประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย
ได้แก่ การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบ
นิ ยามศัพท์
ไอออนิก การน�ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก การเกิด
1. แบบจ�ำลองความคิด หมายถึง ตัวแทนของ พันธะโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สภาพขัว้ ของโมเลกุล
ภาพสะท้อนความคิด หรือโครงสร้างทางความคิดซึ่ง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การน�ำไฟฟ้าสารโครงผลึก
เกิดขึ้นภายในสมองของนักเรียนแต่ละคนในระหว่าง ร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ และการน�ำไฟฟ้าของโลหะ
การให้เหตุผล การบรรยาย การอธิบาย หรือการท�ำนาย
การพัฒนาแบบวัดแบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะ
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์โดยจะแสดงออกมาภายนอกใน เคมีเริม่ ต้นจากการวิเคราะห์ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังเรือ่ ง
รูปของค�ำพูด การเขียน การใช้สญ
ั ลักษณ์ การวาดภาพ พันธะเคมีจากสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ หลักสูตร
ลักษณะท่าทาง และวัตถุ
การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานที่จ ดั ท�ำ ขึ้น โดยสถาบัน ส่ง เสริม
2. แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ตัวแทน การสอนวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จากนัน้ ศึก ษา
ของปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือระบบความคิดทีม่ ี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบจ�ำลองความคิดและแนวคิด
ความถูกต้องแม่นย�ำ สมบูรณ์ และอยู่บนพืน้ ฐานของ ทางเลือ กของนัก เรีย นในเรื่อ งพัน ธะเคมีเ พื่อ น� ำ ไปสู่
ความรูอ้ นั เป็ นทีย่ อมรับของนักวิทยาศาสตร์ในปจั จุบนั
การพัฒนาข้อค�ำถามทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ค�ำถามโดยส่วนใหญ่
เป็นค�ำถามทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนามาจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องโดย
วิ ธีการวิ จยั
ปรับ เปลี่ย นให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สูต รและบริบ ทของ
1. กลุม่ ทีศ่ กึ ษา
ประเทศไทย จากนัน้ ผู้วจิ ยั ได้น�ำแบบวัดที่สร้างขึ้นนี้
กลุม่ ทีศ่ กึ ษา ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา ไปเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้วย
ปี ท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ทผ่ี ่านการเรียนเรื่อง นักวิทยาศาสตร์ 1 ท่าน ซึง่ เป็ นอาจารย์ประจ�ำภาควิชา
พันธะเคมีมาแล้วในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 เคมี คณะวิท ยาศาสตร์ และนัก วิท ยาศาสตร์ศึก ษา
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล 5 แห่ง ในจังหวัด จ�ำนวน 2 ท่าน ซึง่ เป็ นอาจารย์ประจ�ำภาควิชาการศึกษา
อ�ำนาจเจริญ และอุบลราชธานี รวม 211 คน ซึง่ ได้มาจาก คณะศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาแห่งหนึง่ เพือ่ ตรวจสอบ
การเลือกแบบจ�ำเพาะเจาะจง (Purposive sampling)
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบจ�ำลองทาง
2. รูปแบบการวิจยั
วิท ยาศาสตร์ ใ นเรื่อ งพัน ธะเคมีส� ำ หรับ นั ก เรีย นชัน้
รูป แบบการวิจ ยั ที่ใ ช้ใ นงานวิจ ยั นี้ เ ป็ น งานวิจ ยั มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 รวมถึงความถูกต้องเหมาะสมของ
เชิงส�ำรวจ (Survey research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ส�ำรวจแบบจ�ำลอง ภาษา การสือ่ ความหมายของค�ำและภาพประกอบทีใ่ ช้
ความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ในแบบวัดนี้ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำแบบวัดนี้ไปทดลองใช้
ปีท่ี 4 ทีผ่ า่ นการเรียนเรือ่ งพันธะเคมีมาแล้วโดยใช้แบบวัด กับกลุ่มนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีผ่ ่านการเรียน
แบบจ�ำลองความคิดเรือ่ งพันธะเคมี
เรือ่ งพันธะเคมีมาแล้ว จ�ำนวน 20 คน ซึง่ มีลกั ษณะคล้าย
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
กับกลุม่ ทีศ่ กึ ษาเพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจในด้านการใช้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ คือ แบบวัดแบบจ�ำลอง ภาษา การสือ่ ความหมายของข้อค�ำถามแต่ละข้อ ตลอดจน
ความคิดเรือ่ งพันธะเคมีซง่ึ เป็นข้อค�ำถามแบบปลายเปิด ศึกษาเวลาทีเ่ หมาะสมในการท�ำแบบวัด
ที่ให้วาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตุผล
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ผูว้ จิ ยั ขออนุ ญาตโรงเรียนทัง้ 5 แห่งในการเก็บ
ข้อมูลในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ท�ำหน้าทีเ่ ป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยได้ให้นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ทผ่ี า่ น
การเรียนเรือ่ งพันธะเคมีมาแล้ว จ�ำนวน 211 คน โดยคละ
ความสามารถในรายวิช าเคมีท�ำ แบบวัด แบบจ�ำ ลอง
ความคิดเรื่องพันธะเคมีซ่งึ ใช้เวลา 90 นาที ซึ่งผูว้ จิ ยั
ได้รบั แบบวัดคืนมาทัง้ หมด จ�ำนวน 211 ฉบับ คิดเป็ น
ร้อยละ 100
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้ว ิจ ัย น� ำ ค� ำ ตอบที่ไ ด้จ ากแบบวัด แบบจ� ำ ลอง
ความคิดเรือ่ งพันธะเคมีมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิง ปริม าณ ในส่ว นของการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง
คุ ณ ภาพผู้ว ิจ ยั วิเ คราะห์ค� ำ ตอบเป็ น รายข้อ โดยอ่ า น
ค�ำตอบของนักเรียนอย่างละเอียดซึง่ จะพิจารณาทัง้ ภาพ
ทีว่ าดและข้อความบรรยายหรือเหตุผลทีเ่ ขียนอธิบาย
แล้ว ตีค วามเพื่อ เปรีย บเทีย บหารูป แบบของค�ำ ตอบ
และประเด็น จากนัน้ น� ำรูปแบบของค�ำตอบมาจัดกลุ่ม
แบบจ�ำลองความคิดของนักเรียนโดยแบ่งออกเป็ น 6
กลุ่ม ซึง่ ประยุกต์จากการจัดกลุ่มแบบจ�ำลองความคิด
ของ Chi and Roscoe (2002) ดังนี้คอื
1. แบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้อง (Correct mental
models) หมายถึง นักเรียนวาดภาพถูกต้อง และอธิบาย
เหตุผลถูกต้องสอดคล้องกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
2. แบบจ�ำลองความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
(Incomplete correct mental models) หมายถึง นักเรียน
วาดภาพถูกต้องและอธิบายเหตุผลถูกต้อง สอดคล้องกับ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ
3. แบบจ�ำลองความคิดที่สมบูรณ์ แต่ไม่ถูกต้อง
(Complete flawed mental models) หมายถึง นักเรียน
วาดภาพถูก ต้อ ง แต่ อ ธิบ ายเหตุ ผ ลไม่ส อดคล้อ งกับ
แบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ หรือวาดภาพไม่ถูกต้อง
และอธิบายเหตุผลถูกต้องสอดคล้องกับแบบจ�ำลองทาง
วิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 องค์ประกอบ

The Secondary Student’s Mental Models of Chemical...
Nattharit Kuathan, et al.
4 . แบบจ�ำ ลองความคิด ที่ไ ม่ถู ก ต้อ ง (Flawed

mental models) หมายถึง นักเรียนวาดภาพไม่ถกู ต้องและ
อธิบายเหตุผลไม่สอดคล้องกับแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
5. แบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่เชือ่ มโยง (Incoherent
mental model) หมายถึง นักเรียนวาดภาพและอธิบาย
เหตุผลไม่สอดคล้องกับข้อค�ำถาม หรือเขียนบรรยายแต่
ไม่อธิบายเหตุผล
6. ไม่แสดงแบบจ�ำลองความคิด (No response)
หมายถึง นักเรียนไม่ตอบค�ำถามหรือเขียนข้อความ
แต่ไม่วาดภาพ หรือวาดภาพแต่ไม่เขียนข้อความ
ส่ว นการวิเ คราะห์ข้อ มูล เชิง ปริม าณนัน้ ผู้ว ิจ ยั
หาความถีข่ องค�ำตอบและรายงานโดยใช้คา่ ร้อยละเพือ่
แสดงจ�ำนวนของนักเรียนทีม่ แี บบจ�ำลองความคิดในกลุม่
ต่ า งๆ ผลการวิเ คราะห์ค�ำ ตอบได้ร บั การตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงด้านเนื้อหาอีกครัง้ หนึ่งจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 3 ท่านซึง่ เป็นอาจารย์ผสู้ อนเคมีระดับมหาวิทยาลัย
1 ท่าน นักวิทยาศาสตร์ศกึ ษา 1 ท่าน และอาจารย์ผสู้ อน
เคมีระดับมัธยมศึกษา 1 ท่าน
ผลการวิ จยั และการอภิ ปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ค�ำตอบของนักเรียนผู้วจิ ยั
ขอน� ำเสนอแบบจ�ำลองความคิดของนักเรียนในเรื่อง
การเกิด พัน ธะไอออนิ ก โครงสร้า งของสารประกอบ
ไอออนิก การน�ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก สภาพ
ขัว้ ของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การน� ำ
ไฟฟ้าของสารโครงผลึกร่างตาข่าย การเกิดพันธะโลหะ
และการน�ำไฟฟ้าของโลหะ ตามล�ำดับดังนี้
การเกิ ดพันธะไอออนิ ก
เมื่อให้นักเรียนวาดภาพแล้วบอกชนิดของพันธะ
พร้อมทัง้ อธิบายการเกิดพันธะในสารประกอบโซเดียม
คลอไรด์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 31) มีแบบ
จ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถูกต้อง โดยมีนักเรียน
จ�ำนวนหนึ่งของกลุ่มนี้คดิ ว่าในสารประกอบไอออนิก
มีก ารเกิด พัน ธะคล้ า ยกับ การเกิด พัน ธะโคเวเลนต์
ซึง่ นักเรียนได้วาดภาพที่ 1 (ก) พร้อมทัง้ อธิบายว่า
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“พันธะภายในสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็ น
พันธะไอออนิกชนิดพันธะเดีย่ วเกิดจากธาตุโลหะเป็ น
ตัวให้อเิ ล็กตรอนและธาตุอโลหะเป็ นตัวรับอิเล็กตรอน
เพือ่ ให้มเี วเลนซ์อเิ ล็กตรอนครบแปดตามกฎออกเตต”

ความคิด นี้ ค ล้า ยกับ นัก เรีย นอีก กลุ่ม หนึ่ ง ที่ม องว่า ใน
สารประกอบไอออนิกมีการเกิดพันธะโคเวเลนต์ซง่ึ จัดว่า
เป็ น แบบจ�ำ ลองความคิด ที่ไ ม่ถูก ต้อ ง หากพิจ ารณา
ลักษณะของแบบจ�ำลองความคิดทัง้ 2 กลุม่ นี้ จะเห็นว่า
นักเรียนมีความสับสนระหว่างแบบจ�ำลองที่น�ำมาใช้
อธิบายในการเกิดพันธะไอออนิกกับพันธะโคเวเลนต์
นันคื
่ อ นักเรียนพยายามน�ำเอากฎออกเตตมาใช้อธิบาย
การเกิดพันธะของโซเดียมกับคลอรีนแสดงว่านักเรียน
ไม่ เ ข้า ใจขอบเขตและข้อ จ�ำ กัด ของแบบจ� ำ ลองทาง
วิทยาศาสตร์ซง่ึ สอดคล้องกับ Taber and Coll (2002)
ที่ร ายงานว่า นัก เรีย นส่ว นใหญ่ ม กั จะอธิบ ายการเกิด
พันธะเคมีโดยใช้กรอบแนวคิดของกฎออกเตต ในขณะที่
มีนกั เรียนเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ ทีม่ แี บบจ�ำลองความคิด
ทีถ่ กู ต้อง โดยนักเรียนวาดภาพ 1 (ข) และอธิบายว่า
“พันธะภายในสารประกอบโซเดียมคลอไรด์เป็ น
พันธะไอออนิกซึง่ เกิดจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่าง
ไอออนบวกกับไอออนลบ”

(ก)
(ก)		

(ข)
(ข)

ภาพ 1 นัก เรีย นวาดภาพแสดงการเกิด พัน ธะภายใน
สารประกอบโซเดียมคลอไรด์

โครงสร้างของสารประกอบไอออนิ ก
นัก เรีย นส่ว นน้ อ ย (ร้อ ยละ 11 ) มีแ บบจ�ำ ลอง
ความคิดทีถ่ กู ต้องซึง่ นักเรียนกลุม่ นี้เชือ่ ว่าถ้าน�ำผลึกของ
โซเดียมคลอไรด์ไปส่องด้วยเครื่องมือที่มคี ุณภาพสูง
จนมองเห็นอนุ ภาคภายในที่เป็ นองค์ประกอบภาพที่
เห็นจะมีลกั ษณะดังภาพ 2 (ก) และ (ข) โดยนักเรียน
อธิบายว่า

แบบจ�ำลองความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน...
ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ

“อนุ ภ าคของไอออนบวกและไอออนลบในสาร
ประกอบโซเดีย มคลอไรด์ ย ึด เหนี ย่ วกัน ด้ ว ยพัน ธะ
ไอออนิกและจะเรียงสลับกันไปต่อเนือ่ งทัง้ สามมิตเิ ป็ น
โครงผลึก”

(ก)
(ข)
(ข)
(ค)(ค)
(ก)
ภาพ 2 แบบจ�ำ ลองโครงสร้า งผลึก ของสารประกอบ
โซเดียมคลอไรด์ทนี ่ กั เรียนเลือก

อย่างไรก็ตามมีนกั เรียนมากกว่าครึง่ หนึ่ง (ร้อยละ
60 ) ที่ม ีแ บบจ�ำ ลองความคิด ที่ส มบูร ณ์ แ ต่ ไ ม่ถู ก ต้อ ง
ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนบางส่วนของกลุม่ นี้บอกว่าสิง่ ที่
มองเห็นจะเหมือนกับภาพ 2 (ข) โดยนักเรียนเข้าใจว่า
สารประกอบไอออนิกจะมีโครงสร้างคล้ายตาข่ายและไม่
แข็งแรงซึง่ นักเรียนให้เหตุผลสนับสนุนว่า
“เนื อ่ งจากสารประกอบโซเดีย มคลอไรด์ เ ป็ น
ของแข็งทีล่ ะลายน�้ำได้เร็วอนุ ภาคของสารจะรวมกันไม่
หนาแน่นหรืออยูไ่ ม่ชดิ กันจนเกินไปดังนัน้ น่าจะมีรปู ร่าง
คล้ายตาข่าย”

จากลักษณะของแบบจ�ำลองความคิดนี้แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนไม่สามารถเชือ่ มโยงใน 3 ระดับของการอธิบาย
ในทางเคมีได้ นักเรียนเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของสาร
เพียงแค่ในระดับมหภาคเท่านัน้ ดังนัน้ จึงเลือกทีจ่ ะสร้าง
ค� ำ อธิบ ายจากประสบการณ์ ใ นชีว ิต ประจ� ำ วัน ที่พ บ
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hinton and Nakhleh (1999)
ทีพ่ บว่า นักเรียนสามารถเชือ่ มโยงระหว่างระดับมหภาค
กับระดับสัญลักษณ์ได้ แต่ไม่สามารถเชือ่ มโยงในระดับ
จุลภาคได้ ผู้วจิ ยั ยังพบอีกว่า มีนักเรียนอีกส่วนหนึ่ง
ในกลุม่ เดียวกันนี้ คิดว่าสิง่ ทีจ่ ะเห็นคือภาพ 2 (ค) โดย
นักเรียนเชื่อว่าสารประกอบไอออนิกจะอยู่เป็ นโมเลกุล
เดี่ยว ที่นักเรียนเข้าใจเช่นนี้อาจมีผลมาจากนักเรียน
กลุม่ นี้ไม่เข้าใจในเรือ่ งการเกิดพันธะไอออนิกอย่างชัดเจน
จึงส่งผลมีแบบจ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง
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ตาราง 1 ลักษณะของแบบจ�ำลองความคิ ดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 (N = 211)
หัวข้อหลัก/หัวข้อย่อย
พันธะไอออนิ ก
- การเกิดพันธะไอออนิก
- โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก
- การน�ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก
พันธะโคเวเลนต์
- การเกิดพันธะโคเวเลนต์
- รูปร่างโมเลกุล
- สภาพขัว้ ของโมเลกุล
- แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล
- การน�ำไฟฟ้าสารโครงผลึกร่างตาข่าย
พันธะโลหะ
- การเกิดพันธะโลหะ
- การน�ำไฟฟ้าของโลหะ

CMM

*

ICMM

*

จ�ำนวนนักเรียน (ร้อยละ)
CFMM*

FMM*

IMM*

NR*

22 (10)
24 (11)
8 (4)

36 (17)
30 (14)
52 (25)

66 (31)
127 (60)
120 (57)

33 (16)
18 (9)
8 (4)

36 (17)
0 (0)
0 (0)

18 (9)
11 (5)
23 (11)

31 (15)
0 (0)
0 (0)
3 (1)
10 (5)

44 (21)
40 (19)
7 (3)
6 (3)
16 (8)

36 (17)
75 (36)
77 (37)
9 (4)
64 (30)

16 (8)
15 (7)
38 (18)
113 (54)
114 (54)

61 (29)
48 (23)
61 (29)
52 (25)
0 (0)

23 (11)
33 (16)
28 (13)
28 (13)
7 (3)

3 (1)
6 (3)
57 (27) 109 (52)
9 (4)
26 (12)
5 (2)
6 (3)
14 (7)
95 (45) 83 (39)
8 (4)
*หมายเหตุ: CMM หมายถึง แบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้อง, ICMM หมายถึง แบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้องแต่ไม่สมบูรณ์, CFMM หมายถึง
แบบจ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง, FMM หมายถึง แบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง, IMM หมายถึง แบบจ�ำลองความคิดที่
ไม่เชือ่ มโยง, NR หมายถึง ไม่แสดงแบบจ�ำลองความคิด

การน�ำไฟฟ้ าของสารประกอบไอออนิ ก
เมื่อให้นักเรียนวาดภาพและอธิบายการน� ำไฟฟ้า
ของสารประกอบแคลเซียมคลอไรด์เมื่ออยู่ในสภาพที่
เป็ นของแข็งและสารละลาย ผลทีไ่ ด้ในตาราง 1 แสดงให้
เห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57) มีแบบจ�ำลอง
ความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถูกต้อง ซึง่ มีอยูห่ ลายประเด็น
ด้วยกัน เช่น มีนกั เรียนจ�ำนวนมากในกลุม่ นี้เชือ่ ว่าน�้ำท�ำ
หน้ าที่เป็ นตัวน� ำไฟฟ้าในสารละลายไอออนิกโดยวาด
ภาพ 3 (ก) แทนสารในสถานะของแข็งและ (ข) แทน
แคลเซียมคลอไรด์เมือ่ เป็ นสารละลายแล้วอธิบายว่า
“สารประกอบแคลเซียมคลอไรด์เมือ่ เป็ นของแข็ง
จะไม่น�ำไฟฟ้า เนือ่ งจากไม่มตี วั น�ำไฟฟ้าแต่เมือท�
่ ำให้เป็น
สารละลายจะน�ำไฟฟ้าได้เพราะมีน้ �ำเป็นตัวน�ำไฟฟ้า เช่น
เวลาทีมื่ อเราเปียกถ้าไปจับปลักไฟจะท�
๊
ำให้ไฟฟ้าช้อตได้”

ต่างกัน กล่าวคือ “น�้ำ” ในทางเคมีหมายถึงน�้ำบริสทุ ธิ ์ซึง่
ไม่สามารถน�ำไฟฟ้าได้เนื่องจากมีการแตกตัวเป็นไอออน
ได้น้อยมาก แต่น้�ำทีน่ กั เรียนกล่าวถึงในทีน่ ้ีคอื น�้ำทีไ่ ม่
บริสทุ ธิ ์ซึง่ มีไอออนชนิดอืน่ เจือปนอยูจ่ ะสามารถท�ำให้น�ำ
ไฟฟ้าได้ ขณะทีน่ กั เรียนอีกส่วนหนึ่งของกลุม่ เดียวกันนี้
คิดว่าการน� ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิกเกิดจาก
การท�ำปฏิกริ ยิ ากับน�้ำโดยนักเรียนระบุวา่
“แคลเซียมคลอไรด์เมือ่ เป็ นผลึกหรือของแข็งจะ
ไม่น� ำ ไฟฟ้ าเนื อ่ งจากไม่ม ีต ัว ท�ำ ปฏิกิริย า แต่ เ มือ่ น� ำ
แคลเซียมคลอไรด์ไปละลายน�้ำจะท�ำให้เกิดปฏิกริ ยิ ากับ
น�้ำจึงท�ำให้น�ำไฟฟ้าได้”

สาเหตุ ท่ีนักเรีย นมีแบบจ�ำ ลองความคิดในลักษณะนี้
(ก)
(ข)
อาจเกิดจากเรียนรูแ้ บบท่องจ�ำโดยไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้
(ก)
(ข) ยมคลอไรด์
ภาพ 3 นักเรียนวาดภาพสารประกอบแคลเซี
และอีกสาเหตุหนึง่ น่าจะมาจากความหมายของค�ำเดียวกัน
เมือ่ อยูใ่ นสถานะของแข็งและสารละลาย
ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวันและในทางวิทยาศาสตร์มคี วามหมาย
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จากลักษณะทีก่ ล่าวมา แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีแนวคิด
คลาดเคลื่อนในเรื่องการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีซ่งึ เป็ นพื้นฐานส�ำคัญในวิชา
เคมี ดังนัน้ จึงส่งผลให้นกั เรียนมีการสร้างแบบจ�ำลอง
ความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้องขึน้ มาซึง่ สอดคล้องกับที่
Greca and Moreira (2000) ได้กล่าวว่าแบบจ�ำลอง
ความคิดจะสร้างขึน้ บนพืน้ ฐานของความคิดหรือแนวคิด
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและประสบการณ์เดิมทีผ่ า่ นมา ยิง่ ไปกว่านัน้
ยัง พบอีก ว่ า นั ก เรีย นในกลุ่ ม เดิม นี้ จ� ำ นวนไม่ น้ อ ยที่
ยืนยันว่าการเคลื่อนทีข่ องอิลก็ ตรอนในสารละลายเป็ น
ปจั จัยส�ำคัญที่ท�ำให้สารประกอบไอออนิกน� ำไฟฟ้าได้
ซึง่ ประเด็นทีพ่ บนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Coll and
Treagust (2001) ทีพ่ บว่า นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
อธิบายการน�ำไฟฟ้าของโซเดียมคลอไรด์ทอ่ี ยูใ่ นสภาพ
หลอมเหลวว่ามาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนได้
อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม ยังมีนกั เรียนส่วนน้อย (ร้อยละ 4)
ที่มแี บบจ�ำลองความคิดที่ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนเชื่อว่า
การเคลือ่ นทีข่ องไอออนบวกและไอออนลบในสารละลาย
เป็นปจั จัยส�ำคัญของการน�ำไฟฟ้าในสารละลายไอออนิก
การเกิ ดพันธะโคเวเลนต์
เมือ่ ให้นกั เรียนพิจารณาภาพผลึกของไอโอดีนแล้ว
ให้วาดภาพและอธิบายถึงการสร้างพันธะของโมเลกุล
ไอโอดีน 1 โมเลกุล พบว่า นักเรียนร้อยละ 15 มีแบบ
จ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้องโดยนักเรียนกลุม่ นี้คดิ ว่า พันธะ
โคเวเลนต์ เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมทีน่ � ำ
เอาเวเลนซ์อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันตามกฎออกเตต
ซึง่ นักเรียนวาดภาพ 4 (ก) พร้อมทัง้ อธิบายประกอบว่า
“ภายในโมเลกุลของไอโอดีนยึดเหนีย่ วกันด้วย
พันธะโคเวเลนต์ซงึ ่ เกิดจากอะตอมของไอโอดีนน� ำเอา
เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน 1 คู่ เพือ่ ให้มจี �ำนวน
เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนครบแปดตามกฏออกเตต”
แต่เป็นทีน่ ่าแปลกใจว่านักเรียนจ�ำนวนไม่นอ้ ย (ร้อยละ 29)

ทีแ่ สดงออกถึงแบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่เชือ่ มโยงซึง่ มีอยู่
หลายลักษณะด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนในกลุม่ นี้
จ�ำนวนมากทีเ่ ข้าใจเพียงแค่วา่ พันธะคือการเชือ่ มโยงให้
อยูร่ วมกันเท่านัน้ โดยนักเรียนได้วาดภาพ 4 (ข) แล้วระบุวา่
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“ไอโอดีนเป็ นของแข็งเกิดจากการตกผลึกจะอยู่
รวมกันเป็ นกลุม่ ซึง่ จะมีพนั ธะทีเ่ ชือ่ มต่อกัน”

ในกรณีน้ี อาจมีสาเหตุ มาจากนักเรียนไม่เข้าใจค�ำว่า
“โมเลกุล” คืออะไร โดยนักเรียนอาจจะคิดว่าภาพผลึก
ของไอโอดีนทีม่ องเห็นทัง้ หมดคือ 1 โมเลกุล โดยไม่ได้
ตระหนักว่าโมเลกุลคือสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา
ซึ่งความเข้าใจในลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึน้ ในระหว่าง
เรียนน่ าจะมาจากการอธิบายของครูในขณะทีส่ อนโดย
ครูอาจจะลืมคิดไปว่าค�ำว่า “อะตอม” หรือ “โมเลกุล”
ทีค่ รูใช้ในการอธิบายนัน้ คือแบบจ�ำลองซึง่ ไม่ใช่ของจริง

(ก)(ก)

(ข)(ข)
ภาพ 4 นั ก เรีย นวาดภาพแสดงการสร้า งพัน ธะภาย
ในโมเลกุลของไอโอดีน 1 โมเลกุล

รูปร่างโมเลกุล
แบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้องตามแบบจ�ำลองทาง
วิทยาศาสตร์เรือ่ งรูปร่างโมเลกุลทีค่ าดหวังควรมีลกั ษณะ
ดังนี้คอื รูปร่างโมเลกุลท�ำนายได้จากแบบจ�ำลองการผลัก
ระหว่างคูอ่ เิ ล็กตรอนทีอ่ ยูใ่ นวงเวเลนซ์ (VSEPR) โดย
พิจารณาจากจ�ำนวนคูอ่ เิ ล็กตรอนรอบอะตอมกลางซึง่ จะ
มีการจัดตัวกันในทิศทางทีใ่ ห้อยูห่ า่ งกันมากทีส่ ดุ เพือ่ ลด
แรงผลักระหว่างคู่อเิ ล็กตรอน เป็ นที่น่าสังเกตว่าจาก
ตาราง 1 ไม่มนี กั เรียนคนใดเลยทีม่ แี บบจ�ำลองความคิด
ทีถ่ ูกต้อง หากแต่พบว่านักเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 36)
มีแบบจ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง ยกตัวอย่าง
เช่น มีนกั เรียนส่วนหนึ่งในกลุม่ นี้ทค่ี ดิ ว่ารูปร่างโมเลกุล
สามารถท�ำนายได้จากจ�ำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว
เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ โดยได้วาดภาพ 5 (ก) และอธิบาย
เหตุผลสนับสนุนว่า

“รูปร่างโมเลกุ ลของไดคลอรีนมอนอกไซด์เป็ น
แบบเส้นตรง เนือ่ งจากมีการสร้างพันธะโคเวเลนต์ทไี ่ ม่
เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดีย่ วอยู่เลยจึงท�ำให้โครงสร้าง
โมเลกุลไม่เกิดมุมงอ”
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ขณะทีน่ ักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งร้อยละ 19 ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ ี มีแบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้อง หากแต่พบว่า มีนกั เรียน
แบบจ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้องแต่ไม่สมบูรณ์ มีความเชือ่ เพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 3) เท่านัน้ ทีม่ แี บบจ�ำลองความคิด
เช่นเดียวกันว่ารูปร่างโมเลกุลสามารถท�ำนายได้จาก ทีถ่ กู ต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ซึง่ นักเรียนเหล่านี้เข้าใจว่าสภาพ
จ�ำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวรอบอะตอมกลางเพียง ขัว้ ของโมเลกุ ล ขึ้น อยู่ก ับ รูป ร่ า งของโมเลกุ ล เท่ า นั น้
อย่างเดียวเท่านัน้ แต่ได้วาดภาพ 5 (ข) พร้อมให้เหตุผล โดยนักเรียนได้วาดภาพ 6 (ก) และบรรยายว่า
“ไนโตรเจนไตรคลอไรด์เป็นโมเลกุลมีขวั ้ เนือ่ งจาก
ทีต่ ่างออกไปว่า

โมเลกุ ล มีรู ป ร่ า งเป็ น พีร ะมิด ฐานสามเหลีย่ มท� ำ ให้
“ไดคลอรีนมอนอกไซด์มรี ปู ร่างโมเลกุลเป็ นแบบ
มุมงอเพราะโมเลกุลเหลืออิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดีย่ วอยู่ 2 คู่
แรงผลักภายในโมเลกุลหักล้างไม่หมดโมเลกุลจึงมีขวั ้ ”
ซึง่ ท�ำให้เกิดมีแรงผลักมากดันคลอรีนลงมาจนเป็นมุมงอ” ขณะทีพ
่ บนักเรียนส่วนมาก (ร้อยละ 36 ) มีแบบจ�ำลอง

(ก)
(ก)

(ข)

(ข)

ภาพ 5 นักเรียนวาดภาพรูปร่างโมเลกุลของไดคลอรีน
มอนอกไซด์

จากลัก ษณะแบบจ�ำ ลองความคิด ของนัก เรีย น
ในทัง้ 2 กลุ่ ม นี้ ถูก ต้อ งเพีย งบางส่ว นเท่า นัน้ ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ได้พยายามทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้วา่ รูปร่างโมเลกุลสามารถท�ำนายได้อย่างไร
ประกอบกับในการทีจ่ ะเข้าใจเรือ่ งนี้นนั ้ นักเรียนจะต้องมี
ความเข้าใจแนวคิดของการเขียนสูตรลิวอิสมาก่อน รวมทัง้
ต้องใช้จนิ ตนาการในการจ�ำลองภาพ ดังนัน้ นักเรียน
เหล่านี้จงึ เลือกเรียนรูโ้ ดยการท่องจ�ำวิธกี ารท�ำนายรูปร่าง
โมเลกุลแทนการท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ค�ำตอบของนักเรียนในกลุ่มแรกแสดงให้เห็นว่า
มีแนวคิดทางเลือกเกีย่ วกับ “อิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดีย่ ว” ซึง่
ประเด็นนี้ชว้ี ่านักเรียนไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่อง
การเขีย นสูต รลิว อิสซึ่งเป็ นพื้นฐานส�ำคัญอย่างยิง่ ใน
การเรียนเรือ่ งพันธะโคเวเลนต์
สภาพขัว้ ของโมเลกุล
ในหัวข้อนี้ผู้วจิ ยั วัดแบบจ�ำลองความคิดโดยให้
นักเรียนท�ำนายสภาพขัวของโมเลกุ
้
ลไนโตรเจนไตรคลอไรด์
เป็ นทีน่ ่าสนใจว่าในเรือ่ งนี้ไม่มนี กั เรียนแม้แต่คนเดียวที่

ความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง ยกตัวอย่างเช่น มีนกั เรียน
ในกลุ่มนี้จำ� นวนมากทีค่ ดิ ว่าสภาพขัว้ ของโมเลกุลหาได้
จากผลบวกแบบคณิตศาสตร์ของค่าประจุไฟฟ้าทุกชนิด
ทีเ่ ป็ นองค์ประกอบในโมเลกุล โดยนักเรียนได้วาดภาพ
6 (ข) และอธิบายไว้ดงั นี้

“ไนโตรเจนไตรคลอไรด์เป็นโมเลกุลมีขวั ้ เนือ่ งจาก
ธาตุไนโตรเจนมีประจุเป็ นบวกหนึง่ (+1) ส่วนคลอรีนมี
ประจุเป็ นลบหนึง่ (-1) แต่มอี ยู่ 3 อะตอม ดังนัน้ ผลรวม
ประจุของธาตุองค์ประกอบในโมเลกุลจึงท�ำให้มสี ภาพขัว้
เป็ นลบเนือ่ งจากหักล้างกันไม่หมดท�ำให้โมเลกุลมีขวั ้ ”

อีกตัวอย่างหนึ่ งที่พบคือ นักเรียนส่วนหนึ่ งของกลุ่ม
เดียวกันนี้เชื่อว่าสภาพขัว้ ของพันธะคือสภาพขัว้ ของ
โมเลกุลเนื่องจากนักเรียนระบุวา่

“ไนโตรเจนไตรคลอไรด์เป็นโมเลกุลมีขวั ้ เนือ่ งจาก
ธาตุทเป็
ี ่ นองค์ประกอบมีคา่ อิเล็กโทรเนกาติวติ แี ตกต่างกัน
คือ ไนโตรเจนมีคา่ อิเล็กโทเนกาติวติ ตี ำ� ่ ส่วนคลอรีนมีคา่
อิเ ล็ก โทเนกาติวิตีสูง จึง ท�ำ ให้แ รงดึง ดูด เกิด ขึ้น ท�ำ ให้
โมเลกุลมีขวั ้ ”

(ก)
(ก)

(ข)
(ข)

ภาพ 6 นักเรียนวาดภาพรูปร่างโมเลกุลของไนโตรเจน
ไตรคลอไรด์

ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ปี ที่ 17 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2554
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เมือ่ พิจารณาลักษณะแบบจ�ำลองความคิดในแต่ละกลุ่ม
ของนักเรียนในเรือ่ งนี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากนักเรียนมี
แบบจ�ำลองความคิดทีใ่ ช้เป็นพืน้ ฐานในการท�ำนายสภาพ
ขัว้ ของโมเลกุลไม่ถูกต้อง กล่าวคือ การทีน่ ักเรียนจะ
ท�ำนายสภาพขัว้ ของโมเลกุลได้นัน้ นักเรียนต้องมีแบบ
จ�ำลองความคิดที่ถูกต้องในเรื่องการเขียนสูตรลิวอิส
รูปร่างโมเลกุล ค่าอิเล็กโทรเนกาติวติ ี สภาพขัว้ ของ
พันธะ และเวกเตอร์ ล้วนแต่มลี กั ษณะเป็ นนามธรรม
ซึ่งต้องใช้จนิ ตนาการ ดังนัน้ จึงท�ำให้นักเรียนเหล่านี้
เลือกวิธกี ารการท่องจ�ำองค์ประกอบทีใ่ ช้ท�ำนายสภาพ
ขัว้ ของโมเลกุ ล แทนการท�ำ ความเข้าใจอย่างถ่ องแท้
ซึง่ สังเกตได้จากนักเรียนมักจะใช้ค�ำว่า “หักล้างกันไม่
หมด” โดยไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้วา่ จริงๆ แล้วอะไรที่
หักล้างกัน จึงท�ำให้นักเรียนบางกลุ่มสร้างความเข้าใจ
ให้กบั ตนเองในเรื่องนี้โดยเลือกใช้วธิ กี ารบวกลบแบบ
คณิตศาสตร์แทนแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์จงึ ท�ำให้
นักเรียนมีแบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง
แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุล
เมื่อ ให้นัก เรีย นอธิบ ายเหตุ ผ ลที่ท�ำ ให้จุ ด เดือ ด
ของไฮโดรเจนฟลูออไรด์กบั ไฮโดรเจนคลอไรด์มคี วาม
แตกต่างกันอย่างมาก ผลจากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า
มีนกั เรียนเพียงร้อยละ 1 เท่านัน้ ทีม่ แี บบจ�ำลองความคิด
ทีถ่ กู ต้อง โดยนักเรียนจ�ำนวนนี้เชือ่ ว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้จดุ เดือด
ของสารทัง้ สองชนิดแตกต่างกันมากคือ ความแข็งแรง
ของแรงยึด เหนี่ ย วระหว่า งโมเลกุ ล นัก เรีย นได้ว าด
ภาพ 7 (ก) แทนแรงยึด เหนี่ ย วระหว่า งโมเลกุ ล ของ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ และภาพ 7(ข) แทนแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลของไฮโดรเจนคลอไรด์ พร้อมกับอธิบายว่า
“สารประกอบไฮโดรเจนฟลูออไรด์มแี รงยึดเหนีย่ ว
ภายนอก (ระหว่าง) โมเลกุล คือ พันธะไฮโดรเจนซึง่ เป็ น
แรงดึงดูดทีม่ ากกว่าแรงดึงดูดระหว่างขัว้ ของไฮโดรเจน
คลอไรด์ท�ำให้เมือ่ จะท�ำให้แรงยึดเหนีย่ วภายนอกหลุด
จะต้องใช้พลังงานสูงกว่า”

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

ภาพ 7 นักเรียนวาดภาพแรงยึดเหนีย่ วระหว่างโมเลกุล
ของไฮโดรเจนฟลูออไรด์และไฮโดรเจนคลอไรด์

นักเรียนมากกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 54) มีแบบจ�ำลอง
ความคิด ที่ไ ม่ ถู ก ต้อ ง โดยลัก ษณะของแบบจ� ำ ลอง
ความคิดทีไ่ ม่ถูกต้องทีพ่ บนี้มอี ยู่หลายประเด็นด้วยกัน
ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้เชือ่ ว่าแรง
ยึดเหนี่ยวของอะตอมภายในโมเลกุลกับแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลเป็ นสิง่ เดีย่ วกันซึง่ นักเรียนอธิบายว่า
“ฟลูออรีนมีคา่ อิเล็กโทรเนกาติวติ มี ากกว่าคลอรีน
ท�ำให้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์มผี ลต่างค่าอิเล็กโทรเนกาติวติ สี งู
จึงท�ำให้พนั ธะแข็งแรงมากเมือพั
่ นธะแข็งแรงมากจุดเดือด
ก็มากด้วยเพราะต้องใช้พลังงานความร้อนมากในการ
ท�ำลายพันธะให้สารเดือด”

การทีน่ กั เรียนมีแบบจ�ำลองความคิดเช่นนี้ อาจจะมาจาก
2 สาเหตุดว้ ยกันคือ สาเหตุแรกนักเรียนเหล่านี้มแี บบ
จ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้องในเรือ่ งสภาพขัวของโมเลกุ
้
ล
ซึ่ง เป็ น พื้น ฐานในการอธิบ ายแรงยึด เหนี่ ย วระหว่ า ง
โมเลกุล อีกสาเหตุหนึ่งคือนักเรียนเหล่านี้ไม่สามารถ
เชือ่ มโยงการอธิบายในระดับมหภาคกับระดับจุลภาคได้
โดยไม่ ส ามารถนึ ก ภาพได้ว่ า ในขณะที่ส ารเดือ ดนัน้
โมเลกุลหรืออะตอมมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม่อย่างไร
สังเกตได้จากค�ำตอบของนักเรียนเหล่านี้ทแ่ี สดงแนวคิด
ทางเลือกว่าการเดือดของสารโคเวเลนต์เกิดจากการสลาย
พันธะหรือพันธะถูกท�ำลายซึง่ เป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ประเด็นนี้สอดคล้องกับ Schmidt, Kaufmaun and
Treagust (2009) ทีพ่ บว่า นักเรียนเข้าใจว่าการเดือดของ
สารประกอบอินทรียม์ สี าเหตุมาจากพันธะโคเวเลนต์ถกู
ท�ำลาย ขณะทีน่ กั เรียนบางส่วนในกลุม่ เดียวกันนี้คดิ ว่า
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“เนือ่ งจากโครงสร้างของโมเลกุลมีอนุ ภาคยึดติด
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลขึน้ อยู่กบั ระยะห่างของ
กันอย่างเหนียวแน่นแข็งแรงและเป็นระเบียบอิเล็กตรอน
อนุภาคและขนาดโมเลกุล โดยนักเรียนได้วาดภาพ 8 (ก)
เคลือ่ นทีไ่ ปมาได้อย่างอิสระท�ำให้แกรไฟต์น�ำไฟฟ้าได้”
แทนแรงยึดเหนีย่ วระหว่างโมเลกุลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์
และวาดภาพ 8 (ข) แทนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การทีน่ กั เรียนมีแบบจ�ำลองความคิดในลักษณะนี้น่าจะมี
ของไฮโดรเจนคลอไรด์ จากลักษณะของแบบจ�ำลอง สาเหตุมาจาก 2 ประการด้วยกันคือ ประการแรกนักเรียน

ความคิดนี้บอกเป็ นนัยว่านักเรียนเหล่านี้ได้พยายามน� ำ
เอาแบบจ�ำลองอนุ ภาคทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ กันหรือห่างกันของ
สารมาใช้อธิบายจุดเดือดของสารโคเวเลนต์แทนแบบ
จ�ำลองแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ทีน่ ักเรียนเข้าใจ
เช่นนี้อาจจะมาจากนักเรียนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าสารทัง้
2 ชนิดนี้ มีสถานะเป็ นแก๊สเหมือนกัน ดังนัน้ นักเรียน
เหล่านี้จงึ น�ำเอาแบบจ�ำลองทีค่ นุ้ เคยมาใช้ในการสร้างค�ำ
อธิบายให้กบั ตนเองโดยไม่ได้ตระหนักถึงความเหมาะสม
ของบริบททีน่ �ำแบบจ�ำลองมาใช้เช่นเดีย่ วกับที่ Coll and
Treagust (2001) รายงานว่า เมื่อให้นักเรียนอธิบาย
จุดเดือดของสารประกอบไฮไดรของธาตุในหมู่ 5 -7
พบว่า ไม่มนี ักเรียนคนใดอธิบายได้ชดั เจนในประเด็น
ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแต่จะ
อธิบายโดยใช้ขนาดของอะตอมแทน

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

ภาพ 8 นักเรียนวาดภาพแรงยึดเหนีย่ วระหว่างโมเลกุลของ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และไฮโดรเจนคลอไรด์

การน�ำไฟฟ้ าของสารโครงผลึกร่างตาข่าย
เมือ่ ให้นกั เรียนเลือกภาพแบบจ�ำลองจากทีก่ ำ� หนด
มาให้เพื่อใช้อธิบายสมบัติการน� ำไฟฟ้าของแกรไฟต์
พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) มีแบบจ�ำลอง
ความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง กล่าวคือ มีนกั เรียนบางส่วนของ
กลุม่ นีท้ เ่ี ชือ่ ว่าการน�ำไฟฟ้าของแกรไฟต์เกิดจากโครงสร้าง
ทีม่ อี นุ ภาคอยู่ชดิ กันซึง่ จะท�ำให้อเิ ล็กตรอนเคลื่อนทีไ่ ด้
โดยนักเรียนตัดสินใจเลือกภาพ 9(ก) และให้เหตุผล
สนับสนุนว่า

ไม่สามารถเชื่อมโยงสิง่ ทีส่ งั เกตเห็นในระดับมหภาคไป
ยังระดับจุลภาคได้ ดังนัน้ นักเรียนจึงเลือกใช้แบบจ�ำลอง
ที่คุ้นเคยหรือที่เคยเรียนมาก่อนในเรื่องสารประกอบ
ไอออนิกมาใช้ในการอธิบายการน� ำไฟฟ้าของแกรไฟต์
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Taber (2003) ทีร่ ะบุว่า
นักเรียนมักจะน�ำประสบการณ์เดิมหรือความรูเ้ ดิมทีเ่ คย
เรียนมาก่อนมาใช้ในการสร้างความหมายในเรือ่ งทีเ่ รียน
ภายหลัง ประการทีส่ องนักเรียนพยายามใช้แบบจ�ำลอง
อนุภาคของแข็งมาใช้ในการอธิบายสังเกตได้จากนักเรียน
มักจะใช้คำ� ว่า “ติดกัน” “เหนี่ยวแน่น” “เป็ นระเบียบ” ซึง่
แสดงให้เห็นว่านักเรียนเรียนรู้แบบท่องจ�ำว่าอนุ ภาค
ภายในของแข็งมีลกั ษณะอย่างไร โดยไม่ได้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้วา่ อนุภาคของของแข็งแต่ละชนิดนัน้ แตกต่างกัน
เช่น เกลือแกง เพชร หรืออะลูมเิ นียม ขณะทีย่ งั มีนกั เรียน
อีกส่วนหนึ่งของกลุม่ นี้ทเ่ี ชือ่ ว่าการน�ำไฟฟ้าของแกรไฟต์
เกิดจากอนุ ภาคทีอ่ ยู่ห่างกันแต่มกี ารเชื่อมโยงระหว่าง
อนุ ภาค นักเรียนจึงเลือกภาพ 9(ข) พร้อมกับอธิบาย
เหตุผลว่า

“เนือ่ งจากเป็ นสารประกอบคาร์บอนทีจ่ บั กันด้วย
พันธะโคเวเลนต์โครงผลึกร่างตาข่ายอนุภาคจึงอยูห่ า่ งกัน
และมีการเชือ่ มโยงของอนุภาคท�ำให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี
จึงท�ำให้น�ำไฟฟ้าได้”
นอกจากนี้ ยังพบว่านักเรียนส่วนน้อย (ร้อยละ 5) มีแบบ

จ�ำลองความคิดทีถ่ กู ต้อง กล่าวคือ นักเรียนกลุม่ นี้เชือ่ ว่า
การน� ำไฟฟ้าของแกรไฟต์เกิดจากมีอเิ ล็กตรอนอิสระที่
สามารถเคลื่อทีไ่ ด้อยู่ภายในชัน้ เดียวกัน โดยนักเรียน
ได้เลือกภาพ 9(ค) ประกอบค�ำอธิบายว่า

“โครงสร้า งของแกรไฟต์เ ป็ น สารโครงผลึก ร่า ง
ตาข่ายทีม่ คี าร์บอนเป็ นองค์ประกอบ ซึง่ มีอเิ ล็กตรอนที ่
เป็ นอิสระทีท่ ำ� ให้สามารถน�ำไฟฟ้าได้แต่ไม่คอ่ ยดีเพราะ
น�ำไฟฟ้าได้เป็ นชัน้ ”

ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ปี ที่ 17 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2554
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แบบจ�ำลองความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน...
ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ

“พันธะภายในเหล็กเป็ นพันธะโคเวเลนต์ซงึ ่ เป็ น
แรงยึดเหนีย่ วทีแ่ ข็งแรงจึงท�ำให้เหล็กมีความแข็งและมี
จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง”

(ก)(ก)

(ข)
(ข)

(ค)
(ค)

ภาพ 9 ภาพแบบจ�ำลองทีน่ ักเรียนเลือกใช้ในการอธิบาย
การน�ำไฟฟ้าของแกรไฟต์

การเกิ ดพันธะโลหะ
หลังจากให้นักเรียนดูภาพเหล็กแล้วถามถึงการ
สร้างพันธะภายในเหล็ก ผลจากการวิจยั แสดงให้เห็นว่า
มีนักเรียนเพียงแค่ร้อยละ 1 เท่านัน้ ที่มแี บบจ�ำลอง
ความคิดทีถ่ กู ต้อง โดยนักเรียนเข้าใจว่าพันธะโลหะเป็ น
แรงยึดเหนี่ยวของอะตอมโลหะเสมือนเป็ นไอออนบวก
กับเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้อย่างอิสระ หรือที่
เรีย กว่ า แบบจ�ำ ลองทะเลอิเ ล็ก ตรอนดัง ภาพ 10 (ก)
ขณะที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52) มีแบบ
จ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถูกต้องซึง่ จะเห็นได้จากมีนักเรียน
บางส่วนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ นี้เข้าใจว่าพันธะภายโลหะมีลกั ษณะ
เหมือนกับของแข็งชนิดอื่นๆ โดยทัวไป
่ ซึ่งนักเรียน
เหล่านี้ได้วาดภาพ 10(ข) รวมทัง้ อธิบายว่า
“เหล็ ก เป็ น ของแข็ง อนุ ภ าคจะเรีย งชิด ติด กัน
อย่างเป็ นระเบียบท�ำให้น�ำไฟฟ้าได้ดมี จี ุดหลอมเหลว
และจุดเดือดสูงตีเป็ นเส้นได้”

การทีน่ กั เรียนคิดเช่นนี้อาจเกิดจากความสับสนระหว่าง
แบบจ�ำลองทีใ่ ช้ในการอธิบายพันธะโคเวเลนต์กบั พันธะ
โลหะ ซึง่ น่าจะเกิดขึน้ ในระหว่างเรียนเนื่องจากค�ำอธิบาย
แบบจ�ำลองทัง้ 2 ชนิด มีความคล้ายคลึงกันอาจท�ำให้
ครู บ างคนอธิบ ายไม่ ช ัด เจนว่ า แบบจ� ำ ลองทัง้ สองนี้
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เช่น ครูบางคนอาจจะอธิบาย
เพีย งว่ า “ใช้อิเ ล็ก ตรอนอิส ระร่ ว มกัน ” “ใช้เ วเลนซ์
อิเล็กตรอนร่วมกันทัง้ ก้อน” ดังนัน้ จึงท�ำให้นกั เรียนเข้าใจ
ว่าแบบจ�ำลองทัง้ สองคือสิง่ เดียวกันหรือเหมือนกัน ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Taber (2003) ที่รายงาน
นักเรียนในระดับอุดมศึกษาเข้าใจว่ามีพนั ธะโคเวเลนต์
ในเหล็ก นอกจากนี้ ผู้วจิ ยั พบว่านักเรียนร้อยละ 27
มีแบบจ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง กล่าวคือ
นักเรียนส่วนหนึ่งของกลุม่ นี้คดิ ว่าโลหะมีพนั ธะคล้ายกับ
พันธะโคเวเลนต์ ขณะทีน่ กั เรียนอีกส่วนหนึ่งคิดว่าโลหะ
มีพนั ธะคล้ายกับพันธะไอออนิก โดยนักเรียนได้วาดภาพ
ของ “ไอออนบวก” และ “ไอออนลบ” เรียงต่อเนื่อง
สลับกันไป ซึง่ เป็ นลักษณะของแบบจ�ำลองของพันธะไอ
ออนิกแต่นักเรียนกลับระบุว่า “พันธะภายในเหล็กเป็ น
พันธะโลหะ” ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนยังมี
ความสับสนของการเลือกแบบจ�ำลองทีจ่ ะน�ำมาใช้อธิบาย
สารซึง่ มีสถานะเป็ นของแข็งเหมือนกัน ดังนัน้ นักเรียน
จึงน�ำเอาแบบจ�ำลองทีเ่ คยเรียนมาก่อนมาใช้ในการอธิบาย

การทีน่ ักเรียนเข้าใจเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจากนักเรียน
ไม่ ส ามารถเชื่อ มโยงในระดับ มหภาคกับ จุ ล ภาคได้
จึงเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารท่องจ�ำลักษณะของของแข็งทีพ่ บ
โดยทัวไป
่ และเลือกทีจ่ ะอธิบายจากลักษณะภายนอกที่
มองเห็นซึง่ เป็นสมบัตกิ ายภาพโดยใช้แบบจ�ำลองอนุภาค
ของของแข็งที่เคยเรียนในระดับเบื้องต้นมาใช้ในการ
อธิบาย แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่เข้าใจขอบเขตและ
(ข)
(ค)
(ก)(ก)
(ข)
(ค)
ข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ขณะทีน่ กั เรียน
อีกจ�ำนวนหนึ่งของกลุม่ เดียวกันนี้มคี วามเชือ่ ทีต่ ่างออก ภาพ 10 นั ก เรีย นวาดภาพแบบจ� ำ ลองการเกิด พัน ธะ
ไปว่าในโลหะมีพนั ธะโคเวเลนต์ ซึง่ นักเรียนได้วาดภาพ
ภายในเหล็ก
10(ค) และระบุวา่

Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
Vol. 17 No. 2 Mar. - Apr. 2011

312

การน�ำไฟฟ้ าของโลหะ
ในหัวข้อนี้ผวู้ จิ ยั วัดแบบจ�ำลองความคิดโดยสมมติ
สถานการณ์เกีย่ วกับความสว่างของหลอดไฟ เมือ่ น�ำลวด
ทองแดงและแท่งแก้วมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าซึง่ ให้ผลที่
แตกต่างกัน เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่านักเรียนส่วนมาก(ร้อยละ
45) มีแบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง กล่าวคือ นักเรียน
ส่วนหนึ่งของกลุม่ นี้มองว่าสิง่ ทีท่ ำ� ให้โลหะน�ำไฟฟ้าได้คอื
ไอออนบวกและไอออนลบทีจ่ ดั เรียงกันอยู่ภายในของ
โลหะ โดยนักเรียนวาดภาพ 11(ก) แล้วอธิบายเหตุผลว่า
“หลอดไฟสว่างถ้าใช้ลวดทองแดง เนือ่ งจากลวด
ทองแดงมีสมบัตเิ ป็ นตัวน� ำไฟฟ้าทีด่ ี ซึง่ อนุ ภาคภายใน
ของลวดทองแดงประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบ
ทีอ่ ยูช่ ดิ กันทองแดงจึงน�ำไฟฟ้าได้”

จากลักษณะของแบบจ�ำลองความคิดนี้ น่าจะมีสาเหตุมา
จากนักเรียนในกลุ่มนี้มแี บบจ�ำลองความคิดในเรือ่ งการ
เกิดพันธะโลหะ ซึง่ ใช้เป็ นพืน้ ฐานในการอธิบายสมบัติ
ของโลหะยังไม่ถกู ต้อง กล่าวคือ นักเรียนยังไม่เข้าใจว่า
อะตอมในผลึกของโลหะอยูร่ วมกันได้อย่างไร ผลึกของ
โลหะและผลึกของของแข็งไอออนิกเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร อีกทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้
พยายามท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่เลือกทีเ่ รียนรู้
ด้วยการท่องจ�ำเพียงลักษณะใดลักษณะหนึ่งของการน�ำ
ไฟฟ้าทีพ่ บในชีวติ ประจ�ำวัน สังเกตได้จากนักเรียนมัก
จะใช้คำ� ว่า “เป็ นตัวน�ำไฟฟ้า” “ไอออนบวก” “ไอออนลบ”
ดังนัน้ จึงท�ำให้นกั เรียนเลือกใช้แบบจ�ำลองการเกิดพันธะ
ไอออนิกที่คุน้ เคยมาใช้อธิบายการน� ำไฟฟ้าของโลหะ
ซึง่ สอดคล้องกับ Coll and Treagust (2003b) ทีพ่ บว่า
มีนกั เรียนบางคนเข้าใจว่ามีไอออนอยูภ่ ายในลวดทองแดง
ซึง่ ท�ำให้อเิ ล็กตรอนเคลือ่ นทีผ่ า่ นได้ ดังนัน้ ลวดทองแดง
จึง น� ำ ไฟฟ้ า ได้ ขณะที่นักเรียนอีกส่วนหนึ่ งจากกลุ่ม
เดียวกันนี้เชื่อว่าการจัดเรียงอนุ ภาคให้อยู่ชดิ กันเป็ น
ปจั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้โลหะน�ำไฟฟ้าได้ซง่ึ นักเรียนได้วาด
ภาพ 11 (ข) พร้อมระบุวา่

The Secondary Student’s Mental Models of Chemical...
Nattharit Kuathan, et al.

นอกจากนี้ยงั พบว่า นักเรียนร้อยละ 39 มีแบบ
จ�ำลองความคิดทีไ่ ม่เชือ่ มโยง กล่าวคือ นักเรียนเหล่านี้
เข้าใจเพียงแค่วา่ โลหะเป็นตัวน�ำไฟฟ้าทีด่ แี ต่ไม่สามารถ
อธิบายเหตุผลได้วา่ เป็ นเพราะอะไร อย่างไรก็ตาม ยังมี
นักเรียนส่วนน้อย (ร้อยละ 2) ทีม่ แี บบจ�ำลองความคิด
ทีถ่ กู ต้อง โดยนักเรียนเข้าใจว่าการน�ำไฟฟ้าของโลหะเกิด
จากการเคลื่อนทีข่ องอิเล็กตรอนและน� ำเอาแบบจ�ำลอง
ทะเลอิเล็กตรอนมาใช้อธิบายการน�ำไฟฟ้าของโลหะ

(ก)

(ก)

(ข)

(ข)

ภาพ 11 นักเรียนวาดภาพแบบจ�ำลองการน� ำไฟฟ้าของ
ลวดทองแดง

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาแบบจ�ำลองความคิดเรื่องพันธะเคมี
ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
มีแบบจ�ำลองความคิดไม่ถูกต้องตามแบบจ�ำลองทาง
วิทยาศาสตร์ในทัง้ 10 หัวข้อย่อย ได้แก่ การเกิดพันธะ
ไอออนิก การน�ำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก โครงสร้าง
ของสารประกอบไอออนิก การเกิดพันธะโคเวเลนต์ รูปร่าง
โมเลกุล สภาพขัว้ ของโมเลกุล แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุล การน�ำไฟฟ้าสารโครงผลึกร่างตาข่าย การเกิด
พันธะโลหะ และการน�ำไฟฟ้าของโลหะ ซึง่ จะสังเกตได้
จากลักษณะแบบจ�ำลองความคิดของนักเรียน ส่วนใหญ่
จัดอยูใ่ นกลุม่ แบบจ�ำลองความคิดทีส่ มบูรณ์แต่ไม่ถกู ต้อง
และแบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหัวข้อโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การน� ำ
ไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุล การน�ำไฟฟ้าของสารโครงผลึกร่างตาข่าย และ
การเกิดพันธะโลหะนัน้ เป็นหัวข้อทีน่ กั เรียนมีแบบจ�ำลอง
“หลอดไฟสว่ า งเพราะลวดทองแดงเป็ น โลหะ ความคิดทีไ่ ม่ถูกต้องตามแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
มีสถานะเป็ นของแข็ง อนุ ภาคจะอยูเ่ รียงชิดติดกันอย่าง มากทีส่ ดุ ผลการวิจยั บ่งชีว้ า่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ยังประสบปญั หาในการเรียนเรือ่ งพันธะเคมีอยูม่ าก
หนาแน่นท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัตนิ �ำไฟฟ้าได้”

ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
ปี ที่ 17 ฉบับที่ 2 มี.ค. - เม.ย. 2554
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ซึง่ ควรได้รบั การพัฒนา สาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้นกั เรียนมี
แบบจ�ำลองความคิดทีไ่ ม่ถกู ต้องนัน้ เนื่องจากว่าเนื้อหา
เรื่องพันธะเคมีเป็ นเรื่องทีค่ ่อนข้างยาก เป็ นนามธรรม
และมีก ารใช้แ บบจ�ำ ลองในหลายชนิ ด ดังนัน้ การที่
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวอย่างถ่องแท้ นักเรียนต้อง
สามารถจินตนาการเพื่อสร้างค�ำท�ำนายและอธิบายถึง
ความเชื่อมโยงในทัง้ 3 ระดับ โดยเลือกใช้แบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับบริบท ดังนัน้ จึงท�ำให้
นักเรียนส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะเรียนรูเ้ นื้อหานี้ด้วยวิธกี าร
ท่องจ�ำแทนการท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้
ผลการวิจ ยั ยัง สะท้อ นให้เ ห็น อีก ว่า สิง่ ที่เ ป็ น อุ ป สรรค
อย่างหนึ่งในการเรียนรู้ในเรื่องนี้ คือ นักเรียนมีแบบ
จ�ำลองความคิดที่เป็ นพื้นฐานไม่ถูกต้องและไม่เข้าใจ
ขอบเขตและข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์
จึงส่งผลให้เป็ นอุปสรรคของการเรียนในเรือ่ งต่อไป
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะ 3
ประการดังนี้ ประการแรกผลการวิจยั พบว่า นักเรียน
ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมีในระดับมหภาค
จุลภาคและสัญลักษณ์ ได้ และไม่เข้าใจธรรมชาติของ
แบบจ�ำลอง ดังนัน้ ครูควรจะใช้แบบจ�ำลองในหลายชนิด
เพื่อ ที่จ ะช่ว ยให้นัก เรีย นมองเห็น ภาพความสัม พัน ธ์
ใน 3 ระดับ มาเป็นสือ่ ในการจัดกิจกรรม เช่น แบบจ�ำลอง
แอนิ เ มชัน การอุ ป มาอุ ป ไมย แบบจ� ำ ลองลู ก โป่ ง
แบบจ�ำลอง กระดาษ บทบาทสมมติ หรือแบบจ�ำลอง
ลูกพลาสติก แล้วให้นกั เรียนร่วมกันอภิปรายจุดเด่นและ
ข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลองแต่ละชนิด ซึง่ จะท�ำให้นกั เรียน
เข้าใจธรรมชาติของแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์ ประการ
ต่อมาผลการวิจยั พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เรียนรูจ้ าก
การท่องจ�ำแทนการท�ำความเข้าใจ ดังนัน้ ลักษณะกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นเรือ่ งนี้ ควรให้นกั เรียนได้สร้างทดสอบและ
ประเมินแบบจ�ำลองความคิดของตนเอง เช่น การจัด
การเรียนรูโ้ ดยแบบจ�ำลองเป็ นฐานซึง่ จะท�ำให้นักเรียน
เข้าใจแบบจ�ำลองทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ และประการ
สุดท้ายในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะว่าควรจะ

แบบจ�ำลองความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียน...
ณัชธฤต เกื้อทาน และคณะ

มีการศึกษาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวแบบจ�ำลอง
ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความเข้าใจเชิงลึกของนักเรียน
ในการอธิบายปรากฏการณ์ ทางเคมีในระดับมหภาค
จุ ล ภาค และสัญ ลัก ษณ์ ตลอดจนศึก ษาแบบจ� ำ ลอง
ความคิดเรือ่ งนี้กบั ครูทส่ี อนวิชาเคมี
เอกสารอ้างอิ ง
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